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profil projektowanego terenu

profil projektowanego terenu

projektowany 
mur oporowy E

projektowany 
mur oporowy E

N2

N2 N1

bariera drogowa 
z pochwytem

PRZEKRÓJ 4-4
Skala 1:100

bariera drogowa 
z pochwytem

+241.95

+245.99

teren istniejący

istniejąca droga 
wewnętrzna 
z płyt betonowych

+242.25

+242.60

+246.00
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profil projektowanego terenu

teren istniejący

projektowany 
mur oporowy D

N1N2 krawężnik
drogowy N4

istniejący 
budynek

PRZEKRÓJ 1-1
Skala 1:100

linia terenu istniejącego

LEGENDA

teren istniejący

podbudowa  z kruszywa 
(fr  0 - 31,5 mm)
podbudowa  z kruszywa 
(fr  8 - 63 mm)

teren projektowanych 
nasypów

istniejąca podbudowa

N4  NAWIERZCHNIA CHODNIKA
kostka betonowa 6x6x6 cm
podsypka z piasku grubego

6 cm
4 cm

podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm 30-40 cm
podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm 8-10 cm

grunt rodzimy

N3  NAWIERZCHNIA ODTWARZANEJ DROGI
drogowa nawierzchnia betonowa, beton klasy C40/45

grunt rodzimy

22 cm
folia PE 2x0,2 mm -
beton klasy C12/15 10-16 cm

istniejąca podbudowa
podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm 30-40 cm
podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm 8-10 cm

podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm 30-40 cm
podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm 8-10 cm
folia PE 2x0,2 mm -
płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37 35 cm
N2  NAWIERZCHNIA PLACU_bez istniejącej podbudowy

folia PE 2x0,2 mm -

podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm 30-40 cm

grunt rodzimy
istniejąca podbudowa

płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37 35 cm

podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm 8-10 cm

N1  NAWIERZCHNIA PLACU_z istniejącą podbudową

grunt rodzimy
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35
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profil projektowanego terenu

projektowany 
mur oporowy C

N2 N1

projektowany 
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z pochwytem

PRZEKRÓJ 2-2
Skala 1:100
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profil projektowanego terenu

teren istniejący

projektowany 
mur oporowy C

projektowany 
mur oporowy C

N1N2

N3

krawężnik
najazdowy Detal 02

PRZEKRÓJ 3-3
Skala 1:100

profil projektowanego terenu
teren istniejący

projektowany
mur oporowy A

projektowany
mur oporowy B
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+244.85
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35
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Skala 1:100
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Budowa dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji.
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